
Imię i Nazwisko:      Poznań, dnia …………………..r. 

…………………………………………… 

Pesel: ……………………………………. 

Adres do korespondencji: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Tel. kontaktowy: ……………………….... 

Adres mailowy: ………………………….. 

       Spółdzielnia Mieszkaniowa 

       „Osiedle Młodych” w Poznaniu 

       Dział Członkowsko – Mieszkaniowy 

       os. Piastowskie 16 

       61-148 Poznań 

 

Dotyczy: wynajęcia lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu na os. ……………………. 

o powierzchni  użytkowej ………. m2, w trybie przetargowym. 

Składam ofertę na wynajęcie wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego.  

Z tytułu najmu proponuję miesięczny czynsz najmu w wysokości ………… zł/m2 netto. 

Jednocześnie informuję, że zapoznałam/łem się z obowiązującym wzorem umowy najmu  

oraz nie wnoszę uwag do stanu technicznego. 

Do oferty załączam potwierdzenie wpłaty wadium. 

Udzielam Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zgody na: 

a) przeglądanie i przetwarzanie informacji gospodarczych o zobowiązaniach zawartych  

w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. dla potrzeb 

niezbędnych do zawarcia przedmiotowej umowy (zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych), 

b) przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle 

Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, 

zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym 

na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z zarządzeniem lokalem 

mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. 

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.” 

 

        …………………………………….. 

                     data i czytelny podpis 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu 

dla oferentów - osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 

lub niemieszkalnego oraz dzierżawy lokali niemieszkalnych lub gruntów w zasobach 

Spółdzielni 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że  

z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. 

W związku z tym, Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie art. 13 RODO, przekazuje 

Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – 

osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego oraz 

dzierżawy lokali niemieszkalnych lub gruntów w zasobach Spółdzielni: 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle 

Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, adres: os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, 

nr telefonu 61 879 04 11, email: biuro@osiedlemlodych.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor 

Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu,  

os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, email: iod@osiedlemlodych.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a), b) oraz c) RODO w celu 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom 

upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie 

uzasadniony interes. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

6. Dane będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy, jednakże nie krócej niż czas 

niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz 

dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem 

umownym. Niepodanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub 

wykonanie umowy. 

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,  

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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